
Herinrichting Amsterdamsestraatweg : geen verbetering van de 

verkeersveiligheid, gemeente kiest voor doorstroming! Kosten 8 

miljoen. 

Dat de Amsterdamsestraatweg de meest verkeersonveilige straat is van de stad, daarover bestaat 

geen verschil van mening. Ook volgens de gemeente gaat dat niet veranderen door de herinrichting. 

 

 .  

   



 
Eerder plan: Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg 24 april 2014 
 
In 2014 beloofde de gemeente ook al wat aan de verkeersonveiligheid van de Amsterdamsestraatweg te doen. 
Eventueel 30 km/uur in te voeren en de oversteekbaarheid te bevorderen. Noch het één, noch het ander werd 
uitgevoerd. Sterker nog: de gemeente besloot een drietal verkeerslichten buiten werking te stellen omdat die 
“overbodig” zouden zijn en de doorstroming hinderden van het zowel het autoverkeer als het drukke fietsver-
keer. De Amsterdamsestraatweg geldt als hoofdroute voor fietsers met 20.000 fietsers per etmaal. Aan de 
oproep om de verkeerslichten weer in gebruik te nemen hebben de verantwoordelijk wethouder en het college 
geen gevolg gegeven. Het “overbodige” verkeerslicht op onderstaande foto is genomen bij het zebrapad ter 
hoogte van de Bethlehemweg.  
 

   
 
 
Tussen het spoor en het begin van de Amsterdamsestraatweg bij Paardenveld (het zuidelijk deel, ook wel 
(“Entree Amsterdamsestraatweg”)  is na het uitzetten van het verkeerslicht bij de Bethlehemweg niet één 
beveiligde (dus met verkeerslicht) oversteekgelegenheid. De afstand tussen het spoor en het begin bij het 
Paardenveld is ca. 450 meter.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Plannenmakerij Goudappel 2017 
In 2017 ondernam de gemeente een nieuwe poging om samen met de bewoners tot een nieuw plan te komen. 
Daartoe werd verkeersbureau Goudappel in de arm genomen. Ook dit keer leidde de plannenmakerij tot niets. 
 

 
 
 
Herinrichting Amsterdamsestraatweg IPvEF (september 2021) 
 
Na de “Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg” uit 2014 en de plannen van Goudappel uit 2017 krijgen we 
dan nu (2021) het derde plan voor de herinrichting. Daarmee zou ook de oversteekbaarheid verbeterd zijn.  
Voor wat betreft het zuidelijk deel (tussen het spoor en het Paardenveld) blijkt dat maar een heel bescheiden 
verbetering te zijn. Hetzelfde geldt voor het deel tussen het spoor en de Marnixlaan. De vraag is of het per 
saldo niet nog onveiliger wordt. 
 
Om die oversteekbaarheid te kunnen beoordelen, en meer in het algemeen de verkeersveiligheid voor fietsers 
en voetgangers, vergelijken we eerst het dwarsprofiel in de bestaande situatie met het dwarsprofiel dat met de 
herinrichting wordt beoogd. Zoek de verschillen!  
 



Dwarsprofiel bestaande situatie 

 
 
 
Dwarsprofiel nieuwe situatie (tussen Paardenveld en spoor 
 

 
 
Het trottoir in de nieuwe situatie lijkt breder, maar is het niet. De “uitstallingsruimte” van 1.00-1.25 meter is in 
de oude situatie apart aangegeven, in de nieuwe situatie is die bij het trottoir in begrepen. Bij elkaar opgeteld 



zijn de trottoirs links en rechts samen 5.26 meter, terwijl ze in de nieuwe situatie 4.80 meter zijn. Het fietspad 
blijkt bij nameten (ter hoogte van de Beverstraat) 2.17 meter links en 2.15 meter rechts te zijn en dus niet 2.00 
meter. Kortom, door 50 cm af te knabbelen van het trottoir en het fietspad in de oude situatie te smal weer te 
geven lijkt het fietspad in de nieuwe situatie 50 cm breder. De vraag is of voetgangers daar blij mee moeten 
zijn, want hun ruimte wordt dus minder terwijl die soms vrijwel volledig in beslag wordt genomen door allerlei 
uitstallingen en obstakels, waardoor zij moeten uitwijken naar het drukke fietspad en daar voor hun sokken 
gereden kunnen worden door fietsers.   
 
Verder verandert er niets. In de oude situatie is er een middenscheiding tussen de rijbanen van ca. 75 cm. Die is 
er in de nieuwe situatie ook en net als in de oude situatie niet verhoogd. Inhalende automobilisten kunnen dus 
ongehinderd over de middenscheiding naar de rijstrook van het tegemoetkomend verkeer gaan om in te halen. 
De middenscheiding wordt in beide gevallen gemarkeerd door onderbroken witte strepen om aan te geven dat 
je er overheen mag. Zowel in de oude als in de nieuwe situatie kan een overstekende voetganger dus, anders 
de gemeente beweert, niet van de middenscheiding gebruik maken om veilig de straat over te steken.  
 
De bomen zouden allemaal (103) moeten worden gekapt om in de nieuwe situatie te worden vervangen door 
nieuwe bomen, die echter helemaal niet meer ruimte krijgen en het dus niet beter zullen doen dan de huidige 
bomen die dan dus voor niets worden gekapt. 
 
Om de oversteekbaarheid te bevorderen worden in  totaal vier plateaus aangelegd. De ruimte tussen die pla-
teaus is 250 meter, 600 meter en 300 meter. Om veilig over te kunnen steken moet de voetganger dus behoor-
lijk om lopen, want het oversteken op andere plaatsen is onveilig (“overrijdbare middenscheiding”). In onder-
staande tekeningen staan de plateaus aangegeven.   
 
Zuidelijke deel (tussen spoor en Paardenveld)

1
 

 
 

 
 
De oversteek die er nu is bij de Berkstraat wordt ca. 40 meter verplaatst en komt te liggen ter hoogte van 
Ecoplaza en AH (hoek Herenweg), waar het profiel van Amsterdamsestraatweg iets breder is, zodat er meer 
ruimte is voor een opstelplaats tussen de rijbanen. De oversteek is ten opzichte van de rijweg iets verhoogd, 
waardoor automobilisten vaart moet terugnemen. Veel vaart hoeven ze niet terug te nemen, want “De pla-
teaus en plateaudrempels maken we geschikt om met maximaal 50 km/uur te berijden” (p.37) De nu al be-
staande oversteek ter hoogte van Bethlehemweg  wordt breder en iets hoger uitgevoerd. En dat is het dan.  
De oversteekplateaus krijgen geen verkeerslichten en het oversteken tussen de oversteekgelegenheden 
(bijvoorbeeld ter hoogte van de Beverstraat) blijft waaghalzerij.  
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 Zie p. 55 



 
Noordelijk tussen spoor en Plantage: één oversteekplateau, bij Acaciastraat en Plantage 

 
 Noordelijk deel tussen Plantage en Marnixlaan: één oversteek, bij Watertoren 

 
 
De afstand tussen de oversteekplaatsen Bethlehemweg en Herenweg is 250 meter, tussen Bethlehemweg en 
Plantage is 650 meter en tussen Plantage en Watertoren 300 meter. Op p. 32 staat dat er om de 100 meter een 
plateau met zebra komt. Dat is dus duidelijk niet waar.  Automobilisten die zich hebben moeten inhouden bij 
een plateau om voetgangers voor te laten gaan zullen daarna hun snelheid weer opvoeren om het gedwongen 
inhouden te compenseren, zodat het oversteken tussen die plateaus er ook daarom niet veiliger op wordt. 
 
Het streven is (net als in 2014 en 2017) om 30 km/uur in te stellen, maar of dat er van komt is zeer onzeker. In 
de eerste plaats omdat de Amsterdamsestraatweg nog steeds een doorgaande route is van de Marnixlaan naar 
het stadscentrum. In de tweede plaats omdat er, zoals op de gemeentelijke site  staat, geen geld is voor flits-
palen (“overleg gevoerd met het OM over het plaatsen van een flitspaal op de Amsterdamsestraatweg, het OM 
besloot dit niet te doen”)

2
. In de derde plaats omdat niet valt in te zien waarom je op de Amsterdamsestraat-

weg overal 30 km/uur moet rijden, terwijl de oversteekplateaus geschikt worden gemaakt voor 50 km/uur (p. 
37). Tenslotte, de gemeente gelooft er zelf niet, want het aantal voertuigen zou eerst moeten dalen onder de 
6000 en hoe dat zou moeten daar is de gemeente nog niet uit.
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Belangrijk in dit verband is er op te wijzen dat de “middenscheiding” die er nu ook is, nauwelijks breder wordt, 
maar bovendien “overrijdbaar” blijft om inhalen mogelijk te maken (p.37). Die middenscheiding, daar kan je als 
voetganger dus beter niet verkeren, want de kans dat je daar van je sokken gereden wordt door inhalende 
automobilisten blijft groot. Dat het ook anders kan laat de middenscheiding zien op de Erzeystraat: daar kan je 
alleen stapvoets overheen. Zou je de bestaande middenscheiding op de Amsterdamsestraatweg ook verhogen 
(en alleen overrijdbaar voor hulpdiensten), dan zou dat wél een verbetering zijn voor de oversteekbaarheid, 
maar dat is duidelijk niet de bedoeling van de plannenmakers Amsterdamsestraatweg, want dat zou ten koste 
gaan van de doorstroming en de functie van de straatweg als doorgaande route. 
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 https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-

wijk/amsterdamsestraatweg/amsterdamsestraatweg-opnieuw-inrichten-straat/ 
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 Raadsbrief-Resultaat-vervolgonderzoeken-verkeersstudie(29 mei 2020) 



“Dagelijks gaan er 11.000 voertuigen en 20.000 fietsers over de Amsterdamsestraatweg. Veruit het 
grootste deel daarvan is doorgaand verkeer” (p.9). Volgens de Raadsbrief-Resultaat-vervolgonder-
zoeken-verkeersstudie (29 mei 2020), waarnaar in de onderhavige Herinrichting Amsterdamsestraat-
weg IPvEF wordt verwezen (p.4) zou de intensiteit de komende jaren hooguit kunnen afnemen naar 
9000/etmaal. In de Raadsbrief staat:  
 
11.000 auto’s per dag naar 9.000. Zonder ingrijpende maatregelen is het niet aannemelijk dat de 
intensiteit op deze weg de komende jaren structureel zal dalen. De Amsterdamsestraatweg zal 
daarom ongeveer 9.000 auto’s per dag blijven verwerken. Dat betekent dat een 30 km/uur inrichting 
met menging van verkeer (en inrichting als een fietsstraat) geen optie is. Hierdoor is het niet mogelijk 
gebleken om wezenlijk meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren en om daarmee het 

verkeersveiligheidsvraagstuk op te lossen”. Aldus de gemeente zelf.  

 

 

Conclusie: Zolang de verkeersintensiteit op de Amsterdamsestraatweg is wat die is (Utrecht wil er in 

2040 nog 100.000 inwoners bij hebben!) en ook de gemeente geen mogelijkheden ziet om die sub-

stantieel te doen afnemen is het niet mogelijk de Amsterdamsestraatweg zo te herinrichten dat de 

oversteekbaarheid wordt verbeterd en het verkeersveiligheidsvraagstuk wordt  opgelost. De herin-

richting levert qua verkeersveiligheid niet meer op dan 4 oversteekplateaus. Tussen die oversteek-

plateaus (wegvakken van resp. 250, 600 en 300 meter) blijft het gevaarlijk om over te steken, zeker 

voor voetgangers die minder goed ter been zijn. De gemeente is ook niet van zins verkeerslichten 

weer in gebruik te nemen die in 2015 buiten werking werden gesteld om de doorstroming te be-

vorderen. De gemeente kiest voor een Amsterdamsestraatweg en voor oversteekplateaus waar je  

50 km/uur kan blijven rijden en vóór een “overrijdbare middenscheiding” om  inhalen mogelijk te 

maken (p.37). 

 

Vraag is waar de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg van 8 miljoen voor nodig is als de  de 

Amsterdamsestraatweg de gevaarlijkste straat van Utrecht blijft.  En waarom vindt het college de 

doorgaande doorstroomfunctie van de straatweg belangrijker dan de straatweg minder gevaarlijk 

maken? 

 

Bijlage:  

 

Amsterdamsestraatweg  

 26-10-2021 15:38:56 - Reanimatie in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 05-10-2021 19:12:33 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 03-10-2021 13:53:42 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 23-09-2021 00:12:44 - Melding van brand in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 20-09-2021 16:22:33 - Traumahelikopter PH-ULP (Vliegbasis Volkel) met spoed naar incident in 

Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

“De voorgestelde maatregelen leiden op de Amsterdamsestraatweg tot een daling van ongeveer 
11.000 auto’s per dag naar 9.000. Zonder ingrijpende maatregelen is het niet aannemelijk dat de 
intensiteit op deze weg de komende jaren structureel zal dalen. De Amsterdamsestraatweg zal 
daarom ongeveer 9.000 auto’s per dag blijven verwerken. Dat betekent dat een 30 km/uur inrichting 
met menging van verkeer (en inrichting als een fietsstraat) geen optie is. Hierdoor is het niet mogelijk 
gebleken om wezenlijk meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren en om daarmee het 

verkeersveiligheidsvraagstuk op te lossen”. Aldus de gemeente zelf. 

https://www.112-nederland.nl/Detail/18598216/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-spoed-naar-reanimatie
https://www.112-nederland.nl/Detail/18598216/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-spoed-naar-reanimatie
https://www.112-nederland.nl/Detail/18519558/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18519558/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18510670/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18510670/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18472212/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed-naar-melding-van-brand
https://www.112-nederland.nl/Detail/18472212/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed-naar-melding-van-brand
https://www.112-nederland.nl/Detail/18463457/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/traumahelikopter-ph-ulp-vliegbasis-volkel-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18463457/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/traumahelikopter-ph-ulp-vliegbasis-volkel-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18463457/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/traumahelikopter-ph-ulp-vliegbasis-volkel-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/


 20-09-2021 16:20:42 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

  

 10-09-2021 17:24:33 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 08-09-2021 22:46:37 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 03-09-2021 20:14:52 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 31-08-2021 08:03:32 - Ambulance met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 22-08-2021 16:41:34 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

  

 20-08-2021 17:26:49 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 18-08-2021 22:12:52 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 17-08-2021 17:26:50 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 13-08-2021 13:26:26 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 08-08-2021 18:22:58 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 29-07-2021 01:51:40 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 22-07-2021 17:10:49 - Brandweer met gepaste spoed naar incident in Utrecht aan de 

Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 22-07-2021 15:51:53 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 20-07-2021 09:09:05 - Brandweer met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 18-07-2021 12:37:29 - Melding van brand in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 18-07-2021 00:27:52 - Melding van brand in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 10-07-2021 15:58:14 - Brandweer met gepaste spoed naar incident in Utrecht aan de 

Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 10-07-2021 15:43:37 - Brandweer met gepaste spoed naar incident in Utrecht aan de 

Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 09-07-2021 18:25:35 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 09-07-2021 17:34:48 - Ambulance met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 06-07-2021 18:24:31 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 16-06-2021 22:51:52 - Brandweer met gepaste spoed naar incident in Utrecht aan de 

Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 14-06-2021 12:22:29 - Brandweer met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 14-06-2021 12:18:39 - Brandweer met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 26-05-2021 13:57:46 - Brandweer met gepaste spoed naar incident in Utrecht aan de 

Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

https://www.112-nederland.nl/Detail/18463443/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18463443/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18426464/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18426464/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18419574/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18419574/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18400038/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18400038/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18386687/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ambulance-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18386687/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ambulance-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18356860/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18356860/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18349930/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18349930/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18343849/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18343849/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18339844/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18339844/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18325087/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18325087/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18308373/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18308373/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18271105/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18271105/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18247803/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18247803/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18247803/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18247492/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18247492/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
https://www.112-nederland.nl/Detail/18238551/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18238551/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18231529/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-spoed-naar-melding-van-brand
https://www.112-nederland.nl/Detail/18231529/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-spoed-naar-melding-van-brand
https://www.112-nederland.nl/Detail/18230008/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed-naar-melding-van-brand
https://www.112-nederland.nl/Detail/18230008/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed-naar-melding-van-brand
https://www.112-nederland.nl/Detail/18201974/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18201974/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18201974/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18201928/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18201928/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18201928/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/brandweer-met-gepaste-spoed
https://www.112-nederland.nl/Detail/18198697/utrecht/utrecht/amsterdamsestraatweg/ongeval-met-letsel
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 09-05-2021 16:08:25 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 26-04-2021 13:43:20 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 18-04-2021 14:14:50 - Brandweerassistentie in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 16-04-2021 17:18:52 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 13-04-2021 07:00:38 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 07-04-2021 13:01:03 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 05-04-2021 16:23:16 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 29-03-2021 21:23:08 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 14-03-2021 13:44:10 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 06-03-2021 12:49:55 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 03-03-2021 12:39:20 - Brandweer met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 23-02-2021 08:03:16 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 19-02-2021 17:19:39 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 15-02-2021 15:34:48 - Brandweer met gepaste spoed naar incident in Utrecht aan de 

Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 05-02-2021 19:43:26 - Melding van brand in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 14-01-2021 16:53:37 - Ambulance met spoed naar incident in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 12-01-2021 18:23:20 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 08-01-2021 17:02:18 - Ongeval met letsel in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  

 05-01-2021 21:21:23 - Melding van brand in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg  
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